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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Metall SM i Bowling

Metall förbundet anordnar SM i bowling och i år är det
följande som gäller:
Datum : 2 maj - 4 juni
Plats : Hällefors Bowlingshall
Spelsätt: 8 serier eu.
6 klasser : individuellt, Herr, dam, licens
och olicensierad samt oldboys och oldgirls.
Lagspel 2- och 4 - manna i alla klasser
Startavgift 270 kr, ingen extra avgift för lag.
Anmälan senast 31 mars till Metall avd 9, box 183,
691 24 Karlskoga (Anmälningsblanketter finns där)
Förfrågan på telefon 0591-126 57. (B K Trix Hällefors)
Den Metallare som inte har en förenklad deklaration
kan göra avdrag för fackföreningsavgiften med 888 Kr
i 1999-års deklaration
( för övriga sker denna reduktion automatiskt)

Sociala fonden Glasögon
Som vi tidigare informerat så införs en
ny förmån för alla Metallare som är med
i Sociala fonden och det är att vi inför
ersättning för glasögon
Följande regler gäller :
• Glasögon ersättning gäller från 1:a mars 2000
• Ersättningen gäller max 1.000 kr för
ü Synundersökning
ü Glasögon med styrka
ü Linser med styrka
• 1.000 kr gäller under en tidsgräns av 2 (kalenderår)
• Ersättning kan endast erhållas om Intyg är underskrivet av försäljnings stället
Praktisk handläggning
• För att få ersättning så skall man hämta ett speciellt
intyg från Metall JBK
• På inköpstället lämnar man intyget och får det undertecknat via stämpel att inköpet faller inom ovanstående regler
• Uttag på Metall exp enligt Sociala fondens regler
Faktaruta
• Avgiften är oförändrad 20 kr/ månaden i Sociala fonden
• Egenavgift 350 kr / år enbart vid tandläkarersättning
• Max ersättning för tandläkarersättning 2.500 kr/år
• Glasögon ers max 1000/2-årsperiod ( ingen egen avg)

23 Februari 2000

Matlådor
Som vi informerade redan om i Metall Aktuellt under
November så har företaget nu bestämt att inköp av
Pizzor mm inte längre gäller när man jobbar övertid.
När företaget kom med förslaget så förhandlade vi om
detta eftersom i vårt avtal finns regeln att man skall få
tid till att äta om man skall göra övertid
Detta kan ske på 2 olika sätt :
1.Antingen åker man hem och äter (utan löneavdrag)
2.Företaget erbjuder mat ( utan kostnad)
I förhandlingen med företaget överenskom vi att för
personer som väljer alternativ 2 skall det finnas olika
alternativ av mat/dryck i Vaktstugan.

Omställningsersättning
Vi ser från Metall att många personer inte kodar sitt
tryckkort när man byter skift och då missar man rätten
till omställnings ersättning

REGEL
Omställningsersättning betalas för arbetad tid som
under en sjudygnsperiod inte sammanfaller med
ordinarie arbetstidsschema.Ersättning är12.56kr/tim.

• Beräkningen av sjudygnsperioden inleds det dygn
då arbetet efter det nya schemat påbörjas.

• Vid upprepade förflyttningar med byte av
scheman börjar ny sjudygnsperiod löpa först
sedan en hel sjudygnsperiod fullföljts.

• Man kan inte ha omställning och övertid samtidigt.
I exemplet nedan får Personen som byter skift
8 tim övertid + 32 tim omställning ers.
7 dygnsperioden
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Du kan själv titta efter på JBK:s sida på intranätet
eller på internet och där själv göra dina olika
beräkningar hur det blir när du byter skift

